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Voorwoord 
 
Inmiddels is het een traditie. Ter afronding van het afgelopen kalenderjaar maken wij als fractie een 
jaarverslag, zodat u als lezer een overzicht krijgt van de zaken waar wij ons voor hebben ingezet.  
 
Het afgelopen jaar stond o.a. in het teken de gemeenteraadsverkiezingen. Hiermee is het een 
intensief politiek jaar geweest: de campagne, op woensdag 16 maart de gemeenteraadsverkiezingen, 
afscheid van de ‘oude’ fractie en de start van de fractie in nieuwe samenstelling na de beëdiging op 
30 maart, vervolgens de (in-)formatieperiode. Ondertussen ging het gewone politieke werk door.  
 
Op dinsdag 29 maart namen we afscheid van twee waardevolle fractieleden: Dirjanne van Drongelen 
en Sandra Kooij. We zijn dankbaar dat zij als raadslid van betekenis zijn geweest voor onze gemeente 
en onze inwoners. Op woensdag 30 maart werd het nieuwe team geïnstalleerd. Annemiek Stam en 
Arie Barendrecht werden onze nieuwe raadsleden en we kregen twee nieuwe fractievolgers: Jan 
Willem Middelesch en John Smits.  
 
In het afgelopen jaar waren onze speerpunten duidelijk, en ook in het nieuwe jaar zetten wij ons 
graag weer in voor een samenleving met aandacht. Een samenleving met aandacht was in 2022 ons 
motto en dat zal het in het nieuwe jaar weer zijn. We besteedden in 2022 aandacht deze samenleving 
met aandacht voor elkaar, aandacht voor de schepping en aandacht voor wonen.  
 
Een jaarverslag schrijven is een moment van reflectie. Wij zijn dankbaar voor de samenstelling van de 
fractie en de manier waarop we ons werk doen. Mensen met verschillende achtergronden, 
verschillende expertise, verschillende stijlen, maar samen kunnen we iets bereiken voor de inwoners 
van Ede, omdat we ons door God geroepen weten om ons in te zetten voor de samenleving. Wilt u 
met ons bidden om wijsheid, zodat we de juiste keuzes maken? 
 
Wij wensen u veel leesplezier met dit jaarverslag. Ieder fractielid blikt terug op ontwikkelingen van het 
afgelopen jaar, het totaalplaatje geeft u een goed overzicht van wat ons bezig houdt en laat gelijk het 
mooie en diverse van de gemeentepolitiek zien. Het gaat ons allemaal aan, het gaat over ons 
dagelijks leven in onze eigen leefomgeving.  
 
Namens de fractie wensen wij u veel leesplezier. Uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen 
wanneer u vragen of opmerkingen heeft over actuele ontwikkelingen of in dit geval de inhoud van het 
jaarverslag.  
 
Wij horen het graag!  
 
Cora Otter-van den Bosch    Daan Weststrate  
Fractievoorzitter     Fractiesecretaris   
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Terugblik door de voorzitter van het bestuur 
 
2022 was het jaar van de verkiezingen. Voor een bestuur geldt dat dan dat het belangrijkste werk er 
al op zit, namelijk het opstellen van het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst. In januari was 
het bestuur nog wel druk met de laatste voorbereiding. In een gecoördineerde actie onder leiding van 
secretaris Jan Willem Middelesch verzamelden bestuursleden de handtekeningen van vijftig 
kandidaten. Die handtekeningen zijn nodig om mee te mogen doen aan de verkiezingen.  
 
De twee maanden daarna stonden in het teken van de campagne, met als resultaat voor de vijfde 
keer op een rij zes zetels. Er was wellicht op meer gehoopt, maar de opluchting overheerste, zeker 
omdat de ChristenUnie in veel andere gemeenten juist zetels verloor. 
 
Een nieuwe fractie betekende het vertrek van Jan Willem Middelesch die fractievolger werd. Hij werd 
in het najaar opgevolgd door Hassan Mohammadi. In het voorjaar traden Oene Sierksma en David Jan 
van Harten al aan als algemeen bestuurslid. Leo Klapwijk ging als penningmeester zijn tweede termijn 
in. Het bestuur vergaderde zes keer en individuele bestuursleden woonden verschillende keren 
fractievergaderingen bij. 
 
Na een aantal jaren van stijging was er voor het eerst weer een lichte daling te zien. Op 1 januari 
2023 stond de teller 540 leden, 12 leden minder dan een jaar eerder. 
 
Simcha Looijen  
Voorzitter ChristenUnie Ede  
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Terugblik op het politieke jaar 2022  
door fractievoorzitter Cora Otter-van den Bosch   
 
Persoonlijke gegevens: 
Naam:    Cora Otter-van den Bosch 
Adres:    van Balverenweg 95A 6721 ZV 
Bennekom  
Telefoon:   06 58 91 05 25  
E-mail:    cora.otter@ede.nl  
Facebook :   www.facebook.com/cora.otter 
Raadslid sinds:   sinds 27 maart 2014, fractievoorzitter 
sinds 1 januari 2016.  
Portefeuilles:  Veiligheid - Werk & Inkomen - 

Gezondheid - Jeugd & Gezin - Inclusie - 
Maatschappelijke ondersteuning  

Fractietaken: Fractievoorzitter  
 
Met welke politieke onderwerpen heb ik mij in 2022 voornamelijk bezig gehouden? 
 
Verkiezingen en (in-)formatie 
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 ben ik als lijsttrekker gevraagd 
voor interviews met bijvoorbeeld Ede Stad, de Gelderlander en Xon (de lokale omroep). De 
verkiezingsdebatten hebben we als kandidaten (top-10) zoveel mogelijk verdeeld, om de werkdruk te 
verdelen en om meerdere gezichten van de ChristenUnie voor het voetlicht te brengen. Dat is goed 
bevallen. We hebben een verkiezingsprogramma in eenvoudige taal opgesteld en overhandigd aan de 
belangenvereniging voor en door mensen met een verstandelijke beperking, Onderling Sterk. Door 
middel van dit gebaar willen we als ChristenUnie laten zien waar we voor staan: Een samenleving met 
aandacht, waar iedereen meetelt. Ook hebben we een luisterversie van ons verkiezingsprogramma 
opgenomen. 
 
De verkiezingen brachten ons een mooie uitslag: Opnieuw hebben we 6 zetels in de Edese raad. Een 
uitslag waar we dankbaar voor zijn, maar die ons ook veel verantwoordelijkheid geeft. 
De dag na de verkiezingen is de informatieperiode gestart. Samen met wethouderskandidaat Leon 
Meijer vormde ik het onderhandelingsteam namens de ChristenUnie. We hebben samen rond de 10 
gesprekken gevoerd met de informateur, dhr. Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem. Na een 
aantal weken met was zijn conclusie dat een coalitie van SGP, ChristenUnie, GemeenteBelangen, CDA 
en PvdA op het meeste draagvlak kon rekenen. Dhr. Boumans is vervolgens gevraagd als formateur, 
en onder zijn leiding hebben we rond de 15 dagdelen onderhandeld over alle belangrijke thema’s die 
op gemeenteniveau spelen. De onderhandelingen waren constructief en het vertrouwen in de 
samenwerking groeide. Op 30 mei is het bestuursakkoord ‘Samen werken aan de toekomst van Ede’ 
gepresenteerd. 
 
Armoedebeleid 
Armoedebeleid is het speerpunt waar ik in aanloop naar de verkiezingen al steeds aandacht voor heb 
gevraagd. Inmiddels blijkt dat door de hoge energieprijzen en sterke inflatie goede ondersteuning  
meer nodig is dan ik toen kon bedenken. Tijdens de onderhandelingen over het bestuursakkoord 
hebben we hier vanuit de ChristenUnie dan ook op ingezet. Dat heeft tot de volgende tekst in het 
akkoord geleid.  
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We vinden kansengelijkheid belangrijk. Kinderen die in armoede opgroeien hebben minder kansen. 
We maken een plan van aanpak om kinderen in armoede zo normaal mogelijk op laten opgroeien. 
Daarbij nemen we ook de effectiviteit van onze armoederegelingen onder de loep. Nieuwe initiatieven 
die bijdragen aan kansengelijkheid ondersteunen we in natura. Ons ruimhartige minimabeleid 
behouden we en we sorteren voor op de mogelijke effecten van de sterk stijgende inflatie en 
energielasten. De tegemoetkoming van de kind- en volwassenregelingen corrigeren we voor de forse 
inflatie en we blijven investeren in energiecoaches. Daarnaast houden we regelruimte om incidentele 
zaken te bekostigen. We willen zicht krijgen op groepen die door de huidige ontwikkelingen voor 
financiële problemen komen te staan. Dan kunnen we besluiten waar we (extra) moeten 
ondersteunen. Eventueel in aansluiting op wat het Rijk al doet. De voedselbank is een belangrijke 
voorziening en ondersteunen we structureel. 
 
Het bestuursakkoord geeft de grote lijnen weer, in de raad kunnen zaken verder uitgewerkt worden. 
Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 10 meisjes/vrouwen regelmatig of structureel te weinig geld heeft om 
menstruatieproducten te kopen. In juli heb ik daarom  namens de ChristenUnie een motie ingediend 
met de vraag of de gemeente Ede wil zorgen voor meer plekken waar gratis menstruatieproducten 
beschikbaar zijn. Deze motie is met grote meerderheid aangenomen en wordt inmiddels uitgevoerd. 
Inmiddels zijn op 15 plekken in Ede (bijv. de voedselbank, buurthuizen, scholen, via voedselkastjes) 
gratis menstruatieproducten beschikbaar. Daarnaast zijn wij mede-indiener geweest van een voorstel 
om de Stichting Babyspullen vanuit de gemeente te ondersteunen. Deze stichting verzamelt gebruikte 
en nieuwe babyspullen en verstrekken die gratis aan (aanstaande) ouders die het financieel moeilijk 
hebben. 
 
Taken voor de fractievoorzitter  
Als fractievoorzitter ben ik uiteraard allereerst raadslid voor de ChristenUnie. Maar daar komen andere 
taken bij:  
• lid van het presidium (maandelijks overleg fractievoorzitters met de voorzitter van de raad en de 

burgemeester);  
• jaargesprek met de burgemeester, het verslag hiervan gaat naar de Commissaris van de Koning; 
• lid werkgeverscommissie (de raad is ‘werkgever’ van de griffier en de medewerkers van de griffie, 

de werkgeverscommissie voert daarom het jaargesprek met de griffier);  
• coalitieoverleg - de 5 wethouders en 5 fractievoorzitters van de fracties SGP, ChristenUnie, 

Gemeentebelangen, CDA en PvdA komen maandelijks bij elkaar om lopende zaken te bespreken 
en de voortgang van het bestuursakkoord te monitoren.  

• wekelijks overleg met onze wethouder Leon Meijer 
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Terugblik op het politieke jaar 2022  
door raadslid Bram van der Beek  
 
Persoonlijke gegevens:  
Naam:    Bram van der Beek 
Adres:    Piet Smithof 17, 6711 XR Ede  
Telefoon:   06 17 67 86 70  
E-mail:    bram.van.der.beek@ede.nl  
Twitter:    @bram_beek  
Raadslid sinds:   29 maart 2018  
Portefeuilles:  Energie - Ruimtelijke ordening - 

Landbouw & Natuur - Milieu & Afval - 
Wonen - Economie - Sport  

 
Met welke politieke onderwerpen heb ik mij in 2022 voornamelijk bezig gehouden? 
 
Station en stationsplein 
2022 is het jaar waarin de bouw van het station op zijn hoogtepunt is. Met een lange periode in 
augustus waarin de treinen niet reden, en er een grote tunnelbak op zijn plek is gereden, maar ook 
met alle omleidingen, onbereikbaarheid en overlast. In de gemeenteraad werd er ook over het station 
en de stationsomgeving gesproken. Als eerste waren er een aantal tegenvallers voor het project. Door 
de stijgende materiaalprijzen is ook het station duurder geworden. Op een aantal punten is het 
ontwerp wat gewijzigd waardoor er geld bespaart is. En dit najaar kregen we te horen dat dezelfde 
materiaalprijzen ervoor zorgden dat de parkeergarage wordt uitgesteld om geld te besparen. Ook 
hebben we het afgelopen jaar meerdere keren aandacht gevraagd voor de bereikbaarheid en 
bewegwijzering tijdens de bouw. Hierover kunt u ook wat meer lezen in Arie Barendrecht zijn stuk. 
Ondanks (of misschien ook wel mede hierdoor) deze zaken zien we erg uit naar de oplevering: een 
station dat met goede voorzieningen, meer reizigers kan bedienen in de toekomst. En een 
visitekaartje voor Ede. 
 
Daarnaast werd er een aantal besluiten genomen over hoe de omgeving van het station er in de 
toekomst uitziet: het Noordplein krijgt een mix van woningen en een park, er komt een brug die het 
plein met de kazerneterreinen gaat verbinden en de Keetmolen wordt netjes ingepast. 
 
Hoeveel huizen gaan we op de lange termijn in Ede bijbouwen? 
Dat is de belangrijke vraag die in de regio gezamenlijk wordt besproken, direct gevolgd door de 
vraag: en waar bouwen we die huizen dan? We hebben hiervoor verschillende ‘visies’ en ‘strategieën’ 
die we hiervoor met elkaar opstellen. Het lijkt alsof we hierin veel te kiezen hebben, maar in feite 
moet ben je als gemeente of regio best volgend aan de realiteit: zo zou je kunnen kiezen om niets of 
nauwelijks meer te bouwen: ‘Ede is af’ scenario. Het lastige is dat je dan in Ede ten opzichte van de 
omgeving een sterke groei van de huizenprijzen ziet, en we voldoen dan in geen enkele manier aan 
de behoefte vanuit de gemeente zelf. Die ‘eigen’ behoefte is in de komende jaren is al zo’n 7000 tot 
9000 woningen tot 2040.  
 
Dus is het de vraag waar we al die woningen willen. Voor ons als ChristenUnie is het daarbij van 
belang dat we het karakter van Ede zoveel mogelijk bewaren en versterken. Ede is een fijne stad om 
in te wonen, met zowel in de dorpen en wijken groen, maar zéker ook daarbuiten. Daarnaast kent Ede 
een ruime opzet. We zijn daarom voor gepaste ‘inbreiding’: extra woningen in de bebouwde kom. 
Maar we denken dat dit in Ede niet teveel moet. Daarom kiezen we ook voor uitbreidingswijken. De 
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meest concrete is Kernhem-Noord, maar er wordt de komende jaren ook onderzocht of er nog andere 
plekken zijn die geschikt zijn. 
 
Warmtenet 
In Ede zijn veel mensen aangesloten op het warmtenet, anderen kennen het van de werkzaamheden 
waarbij de straat opgeven open ligt… Een warmtenet is iets waar veel gemeenten van dromen, en 
waar we in Ede soms niet zo blij mee zijn. Dat komt waarschijnlijk doordat het debat over hoe dit 
warmtenet warm gemaakt wordt (via biomassa in biomassacentrales) dit overschaduwt. Toch is het 
goed om ons te beseffen dat een warmtenet prettig is om te hebben: met de opdracht om van het 
gas af te gaan, is een warmtenet een goedkope en efficiënte manier om (m.n. in bestaande 
woningen) dit te realiseren. 
 
Afgelopen jaar is er de afspraak gemaakt dat de komende paar jaar het aantal aansluitingen van het 
warmtenet mag groeien, en dat die groei moet komen uit duurzame warmtebronnen. We hebben in 
december raadsvragen gesteld om voor de komende jaren een duidelijk overzicht te krijgen welke 
duurzame bronnen deze groei opvangen.  
 
Naast deze duurzame groei, zetten we ons ook in voor dat het warmtenet in handen van de overheid 
komt, zodat er bij het warmtenet minder sprake is van een monopolie positie. Ook is het streven om 
met een aantal jaar warmte uit de ondergrond toe te voegen om zo ook het gebruik van biomassa af 
te bouwen. 
 
En dan afsluitend met de realiteit van de laatste week van december: toen werd bekend dat het 
warmtebedrijf Ede zijn tarieven voor 2923 fors omhoog heeft gedaan. Het grootste gedeelte van die 
stijging is voor de gebruikers niet te merken door het prijsplafond van de Rijksoverheid. Toch baart 
deze stijging ons zorgen. We gaan vanaf januari van dit jaar dan ook in gesprek met het 
Warmtebedrijf, om deze stijging te bespreken.  
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Terugblik op het politieke jaar 2022  
door raadslid Niek van den Brink 
 
Persoonlijke gegevens:  
Naam:    Niek van den Brink  
Adres:    Hegelstate 5, 6716 SL Ede  
Telefoon:   06 40 99 32 94  
E-mail:    niek.van.den.brink@ede.nl 
Twitter:   @niekvandenbrink  
Raadslid sinds:   17 mei 2018 
Portefeuilles: Wonen - Verkeer - Openbare ruimte - 

Onderwijs - Integratie - Inclusie  
Fractietaak: Plaatsvervangend fractievoorzitter 
 
Met welke politieke onderwerpen heb ik mij in 2022 
voornamelijk bezig gehouden? 
 
Openbare ruimte 
Afgelopen jaar mocht ik mij weer bezig houden met de openbare ruimte. Dit mocht ik samen doen 
met Jan Willem. De openbare ruimte is van ons allemaal. We willen dat deze ruimte groen, schoon en 
klimaat-adaptief is. In een bezuinigingsronde een paar jaar geleden, zijn er (hondenpoep) 
prullenbakken weggehaald. Dit leidde tot overlast. In een motie van 7 juli vroegen wij met onze 
collega’s van GB, CDA en PvdA om bij de herijking van het beleid openbare ruimte het toevoegen van 
prullenbakken in de openbare ruimte te betrekken. Voor de vergroening van wijken leek het ons goed 
om een groennorm in te voeren. Samen met Jan Willem heb ik een motie voorbereid en ingediend 
getiteld: ‘Groene wijken met het 3-30-300 principe’. Dit principe wil zeggen: vanuit ieder huis zicht op 
minstens 3 bomen. 30% bladerdak in elke wijk en binnen een straal van 300 meter rond ieder huis 
een groene verblijfplaats. Voldoende groen in woonwijken is belangrijker dan ooit. Denk aan het 
voorkomen van hittestress, het uitnodigen tot een gezonde levensstijl, het zuiveren van de lucht, het 
vastleggen van CO2 en de bevordering van de biodiversiteit. Omdat we een enorme 
woningbouwopgave hebben waarbij plannen zijn voor inbreiding in en uitbreiding van Ede, is het van 
cruciaal belang dat we een meetbare streefnorm neerleggen om te garanderen dat we een groene 
gemeente blijven. Beide moties zijn aangenomen, het college van B&W moet ermee aan de slag! 
 
Integratie 
Per 1 januari 2022 is de nieuwe ‘Wet inburgering’ ingaan. De gemeente is nu zelf verantwoordelijk 
voor de inburgering van nieuwkomers, dus voor wonen, taal, gezondheid en inburgering. Alles wat 
bijdraagt aan een snellere integratie is een investering in ons allemaal. Annemiek Stam en ik zetten 
ons in voor een goede opvang van vluchtelingen en asielzoekers. Daarnaast, als asielzoekers eenmaal 
een status hebben gekregen, willen we dat zij snel inburgeren in Nederland en Ede. Om dit doel te 
bereiken zou het goed zijn als Ede gaat samenwerken met de organisatie Takecarebnb. Waar eerst 
Takecarebnb nog voor velen onbekend was, wordt de naam nu veel genoemd. Bij Takecarebnb gaat 
het om statushouders die de asielprocedure hebben doorlopen en in principe binnen drie maanden 
een woning toegewezen zullen krijgen. Door de logeerregeling kunnen statushouders logeren bij een 
Nederlands gastgezin of familie en vrienden. De ervaringen hiermee zijn heel positief. Er is 
zorgvuldige matching, men kan deelnemen aan het gewone leven en het zorgt voor het sneller leren 
van de taal. Ook wordt een netwerk opgebouwd en het vergroot de kans op betaald werk. Teveel 
mensen wachten in overvolle AZC’s tot hun leven gaat beginnen terwijl ze al wel een woonplaats 

mailto:niek.van.den.brink@ede.nl
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toegewezen hebben gekregen. Wat is dan een betere start: eerst opgenomen in een netwerk en 
alvast een start maken met integratie of koud in een woning komen en dan de draad oppakken? 
De motie die oproept tot het aangaan van een samenwerking met Takecarebnb is aangenomen. 
Inmiddels is duidelijk dat het college aan de slag gaat met een pilotproject. Goed nieuws! 
 
Wonen 
In het bestuursakkoord hebben we afgesproken dat we bij nieuwe plannen extra willen letten op 
betaalbaarheid van woningen. We hebben onder andere afgesproken dat 30% sociale huur moet 
worden en meer betaalbare koop gerealiseerd moet worden. Maar… hoe houden we bij of we op 
koers liggen? Onze fractie mist grip om de behaalde resultaten te duiden aan de hand van ons 
gevoerde woonbeleid. Daarom vroeg ik een debat aan op dit thema om mijn ideeën in te brengen in 
de raad. Dit debat had in november plaatsgevonden. Sommige plannen die we in de raad krijgen 
startten jaren terug en vallen onder verouderd beleid. Andere projecten zijn volgens het college niet 
levensvatbaar als er perse sociale huur in moet komen. Daarom heb ik voorgesteld dat de raad bij elk 
bestemmingsplan met meer dan 10 woningen een toelichting krijgt waarbij ingegaan wordt op de 
vragen:  
- ‘Welk beleid gold er bij de totstandkoming van de afspraken met de participerende ontwikkelaar(s) 
en hoe verhouden deze plannen daartoe?’ 
- ‘Is er geprobeerd om de aantallen te bouwen woningen in de diverse categorieën meer in lijn te 
brengen met huidig beleid? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?’  
Daarnaast zou het mooi zijn om de resultaten per woningbouwproject in een soort dashboard te 
verwerken. Een dashboard waar we zien welke projecten wel of niet voldeden aan beleid en zo 
makkelijk kunnen zien waar er bijgestuurd moet worden bij toekomstige projecten. Deze suggesties 
worden door de wethouder(s) gewogen en indien bruikbaar toegepast in het beleid. Een onderwerp  
om in de gaten te houden, ook in 2023! 
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Terugblik op het politieke jaar 2022  
door raadslid Annemiek Stam - Hoogstrate  
 
Persoonlijke gegevens:  
Naam:    Annemiek Stam - Hoogstrate 
Adres:    Laan van Kernhem 141, 6718 HR Ede  
Telefoon:   06 21 51 45 30  
E-mail:    annemiek.stam@ede.nl  
Raadslid sinds:  30 maart 2022 
Portefeuilles:  Sport - Cultuur - Economie - Werk & 

Inkomen - Integratie - Wijken & Welzijn 
- Jeugd & Gezin 

 
Met welke politieke onderwerpen heb ik mij in 2022 
voornamelijk bezig gehouden? 
 
Terugkijken op een jaar is een goede gewoonte. Om zegeningen te tellen, te reflecteren en te 
bezinnen en opnieuw te verwachten. Afgelopen jaar waren de verkiezingen. Dankzij het vertrouwen 
van stemmers kon ik dit jaar met steun in de rug starten als raadslid. Een eervolle taak die ik met veel 
plezier vervul. We hebben in het verkiezingsprogramma de Franciscaner zegenbede opgenomen. 
 

Moge God ons zegenen met voldoende dwaasheid om te geloven dat we verschil kunnen maken in 
deze wereld, zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is. 

 
Het voelt soms klein wat we mogen doen, maar overal waar hoop wordt gebracht en het recht en 
vrede wordt gezocht,  is onze inspanning waard. En niet voor niets spraken we allemaal uit bij onze 
installatie:  ‘Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.’ 
 
Sport en cultuurdeelname door jongeren 
De energiecrisis en hoge inflatie zorgen voor financiële problemen bij steeds meer gezinnen. En los 
van de inflatie zijn cursussen zoals muziekles voor veel gezinnen niet haalbaar vanwege de kosten.  In 
Ede is via  ‘Ede doet mee!’ een tegemoetkoming van 200,-  euro per deelnemer per jaar mogelijk als 
tegemoetkoming. Dit is een mooie regeling voor bijvoorbeeld een bibliotheek abonnement of een 
uitje. Maar helaas niet toereikend als je daarmee muziekles wilt betalen. Je talenten ontwikkelen en 
creativiteit is juist ook voor kinderen en jongeren erg belangrijk om veerkracht te hebben. Dat bleek 
ook wel in coronatijd. Juist daarom willen we dat dit voor iedereen toegankelijk is. We hebben 
raadsvragen ingediend of Ede zich ook kan en wil aansluiten bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur. 
Helaas wordt dat niet overwogen. Uit onze contacten met aanbieders van culturele cursussen en 
concerten blijkt dat er veel bereidheid is om mee te denken.  Daarom zoeken we ook komend jaar 
naar nieuwe manieren om de toegankelijkheid voor alle inwoners op de agenda te krijgen. Gelukkig 
wordt er wel geïnvesteerd in cultuur in de klas.  
 
Kleinschalige opvang van vluchtelingen  
Het kan niemand ontgaan zijn dat het niet goed gaat met de manier waarop we in Nederland 
vluchtelingen opvangen. Tenminste, er is een groot verschil tussen de (crisis-)opvang van Oekraïners  
en ‘andere’ vluchtelingen. Asielzoekers moeten lang wachten op hun aanvraag, worden regelmatig 
verplaatst of verblijven onnodig lang in het AZC na het verkrijgen van een status. Daardoor wordt de 
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uiteindelijke inburgering ook onnodig complex. In Ede 
hebben we geen structurele opvang voor vluchtelingen 
maar wel met enige regelmaat een tijdelijke opvang. Zo 
zal er in Deelen de komende 5 jaar ook een opvang 
gerealiseerd worden voor vluchtelingen. Wij zijn er vast 
van overtuigd dat dit anders kan en anders moet.  
 
Daarom zijn Niek van den Brink en ik gestart met het 
schrijven van een initiatiefvoorstel voor structurele 
kleinschalige opvang. Inmiddels zijn ook PvdA, D66 en 
GroenLinks aangehaakt. Allerlei maatschappelijke 
organisaties van CVVE tot Vluchtelingewerk denken hierin 
met ons mee. Een initiatiefvoorstel is een manier om 
aanvullend op het beleid van het college tot een bepaalde 
werkwijze te komen. Maar dan op initiatief van de raad.  Wij willen niet meer steeds afwachten tot er 
een vraag van het COA komt tot (tijdelijke ) opvang, maar dat we structureel kleinschalige opvang 
organiseren. En dat we veel meer gaan denken vanuit; wat is goed voor mensen? Wat is goed voor 
gemeenschappen? Wat is goed met het oog op integratie? Er zijn ontzettend veel mensen in Ede die 
als vrijwilliger betrokken zijn bij vluchtelingen. Die bereidheid en betrokkenheid willen we graag  
benutten. We zijn nu volop bezig met de uitwerking en overleg met COA, betrokken ambtenaren, 
andere fracties, matschappelijke organisaties. In de eerste maanden van 2023 hopen we het eerste 
voorstel voor te leggen aan de gemeenteraad.  
 
Rolstoelvriendelijke picknicktafels 
In juni hebben we een motie ingediend om geld vrij te 
maken voor rolstoelvriendelijke picknicktafels. Deze 
motie is aangenomen, dus we zijn blij dat deze geplaatst 
gaan worden. In het bestuursakkoord staat de zinsnede:  
‘We willen letterlijk en figuurlijk toegankelijk zijn, ook in 
onze communicatie. Iedereen moet kunnen meedoen en 
iedereen hoort er bij’. In sommige gemeenten staan al 
dergelijke pickniktafels. Het lijkt misschien iets kleins 
maar wij geloven dat picknicktafels in de openbare ruimte bijdragen aan het ontmoeten van elkaar.  
En rolstoelvriendelijke picknicktafels maken het voor iedereen mogelijk om aan te schuiven.   
In overleg met de koplopers groep inclusie zullen de locaties bepaald worden. Ook hebben we 
gevraagd of er bij de aanschaf van nieuw meubilair in de buitenruimte rolstoelvriendelijke meubilair 
mee te nemen in de plannen. 
 
Ik kijk er naar uit om een nieuw jaar in te gaan en bid hierbij om de leiding en zegen van onze 
Almachtige God Die regeert en leeft tot in Eeuwigheid.  
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Terugblik op het politieke jaar 2022  
door raadslid Arie Barendrecht  
 
Persoonlijke gegevens:  
Naam:    Arie Barendrecht  
Adres:    Van Hoffenlaan 58, 6721 XG Bennekom  
Telefoon:   06 22 38 35 86  
E-mail:    arie.barendrecht@ede.nl  
Twitter:   @ArieBarendrecht  
Instagram:   @arie.barendrecht 
Fractievolger sinds:  12 november 2020  
Raadslid sinds:  30 maart 2022 
Portefeuilles:  Veiligheid - Bestuur & Organisatie - 

Financiën - Ruimtelijke ordening - 
Energie - Gezondheid - 
Maatschappelijke ondersteuning 

Fractietaak:   Fractiepenningmeester  
 
Met welke politieke onderwerpen heb ik mij in 2022 voornamelijk bezig gehouden? 
 
Financiën van de gemeente Ede 
In april mocht ik namens de fractie van de ChristenUnie Ede het woord voeren over de jaarrekening 
van het jaar 2021. In de jaarrekening kijken we terug op het afgelopen jaar. Welke doelen stelden we 
ons, hoe wilden we dat bereiken en hoeveel geld heeft dat ons gekost? In mijn bijdrage stond ik stil bij 
het doel waarmee wij politiek bedrijven: voor het welzijn van onze inwoners. Daarom vroeg ik aandacht 
voor energiearmoede, voldoende geld om inburgeren mogelijk te maken en bouwen met aandacht voor 
de natuur.  
 
En afgelopen november stemden we van harte in met de programmabegroting voor 2023 en daarna. 
Zorgen over een houdbare financiering vanaf het jaar 2027 blijven we houden. De seinen beginnen 
steeds meer op ‘rood’ te staan en in 2023 wordt het echt spannend of ‘Den Haag’ met geld over de 
brug komt. Mooie punten uit de programmabegroting zijn voor de ChristenUnie het noodfonds 
bestaanszekerheid waarmee we inwoners kunnen helpen als zij financieel in de knel komen. Of het 
beschikbaar stellen van 3 miljoen euro voor het woonfonds waarmee we woningbouw gaan stimuleren. 
Daarin hebben we specifieke aandacht gevraagd voor sociale woningbouw.  
 
Maatschappelijke opvang, Anders Wonen & Housing First 
Ook in Ede zijn er mensen die dakloos zijn. Helaas kunnen er omstandigheden in het leven van iemand 
zijn waardoor diegene dan op straat komt te leven. Dit jaar werd er keihard gewerkt aan de renovatie 
van het Sociaal Pension, de maatschappelijke opvang van het Leger des Heils. Binnen zijn alle 
werkzaamheden afgerond en binnenkort is de ruimte om het gebouw aan de beurt. Hier komt een 
mooie buurttuin.  
 
De nachtopvang liep tot het begin van het jaar. We konden niet meer gebruik maken van hotel de 
Paasberg. Er is na hard werken, nu weer een plek beschikbaar, op het terrein van zwembad de Vrije 
Slag in Bennekom. In het coalitieakkoord is er afgesproken dat we toewerken naar een structurele 
oplossing voor de noodopvang. Sommige mensen aarden niet in een vorm van hulpverlening, die wij 
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aanbieden. Dat is een beperkte groep en met een aantal andere gemeenten zoeken we binnen het 
project Anders Wonen naar een plek waar zij prikkelarm kunnen wonen.  
 
We hebben in Ede afgesproken dat de plekken voor Housing First van 10 naar 15 wordt uitgebreid. En 
dat geeft het succes van Housing First aan. Vanaf 2019 loopt er een pilot project in onze gemeente en 
dat is nu structureel vastgelegd. Herstel begint met een huis. Vanuit een eigen woonplek krijgen 
deelnemers hulp aangeboden voor de andere problemen die ze hebben. Ik ben blij dat dit nu een vast 
onderdeel is geworden van onze hulpverlening.  
 
Station Ede - Wageningen 
Er wordt hard gewerkt rondom station Ede - Wageningen. En bij zulke grote projecten zijn er altijd wel 
een aantal hobbels in het proces te nemen. Het was überhaupt spannend of we afgelopen zomer wel 
konden gaan bouwen door de aanwezigheid van de zandhagedis op het terrein waar het bouwmateriaal 
moesten worden opgeslagen. Maar het is met hard werken gelukt om de eerste stappen te zetten. Ik 
stelde rondom dit project twee keer mondelinge vragen.  
 
De routes en het P&R terrein waren  vaak onzorgvuldig of onduidelijk aangegeven. Ook al is het een 
bouwterrein, de voorzieningen moeten wel goed beschikbaar blijven. Daarom stelde ik in een 
raadsvergadering mondelinge vragen om ervoor te zorgen dat de routes rondom het station en het P&R 
terrein duidelijk zouden worden aangegeven. De nodige aanpassingen zijn met een maand gerealiseerd.  
 
Ook bereikte ons begin december het bericht dat gebruikers van rolstoelen en scootmobielen geen 
gebruik konden maken van perron 5. Dit is een nieuw perron en bij ingebruikname was er nog geen 
rolstoelbrug aanwezig. Hierdoor konden mensen niet in of uit de trein komen. Omdat we als 
ChristenUnie vinden dat iedereen op een zo normaal mogelijke manier mee moeten kunnen doen in de 
samenleving én omdat dit probleem al drie maanden bestond heb ik namens de fractie mondelinge 
vragen gesteld in een raadsvergadering maar ook zelf contact gezocht met de directie van NS. Gelukkig 
is het probleem met een week oplost en staat er nu een rolstoelbrug op perron 5! 
 
Warme Kamers 
Energie is één van de onderwerpen waar ik als woordvoerder namens de fractie verantwoordelijk voor 
ben. En dit jaar hebben velen ondervonden hoe de prijzen van onze energie zijn gestegen. We weten 
dat er in Ede mensen zijn die daarom hun verwarming gewoonweg uit hebben staan, ook als het erg 
koud is. Daarom diende ik een motie in om het initiatief ‘Warme Kamers’ van het Leger des Heils breed 
onder de aandacht te brengen van onze inwoners. Overdag zijn de huiskamers van het Leger des Heils, 
bibliotheken en de Christelijke Hogeschool open om jezelf te verwarmen. Door de motie zijn nu ook 
verschillende buurthuizen geopend.  
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Terugblik op het politieke jaar 2022  
door raadslid Daan Weststrate  
 
Persoonlijke gegevens:  
Naam:   Daan Weststrate 
Adres:   Sint Hubertus 7, 6713 JN  Ede 
Telefoon:  06 27 35 85 85   
E-mail:   daan.weststrate@ede.nl  
Raadslid sinds:  8 mei 2014  
Twitter:   @daanweststrate 
Portefeuilles:  Economie - Recreatie & Toerisme - 

Regionale samenwerking - Verkeer - 
Onderwijs - Jongeren   

Fractietaak:   Fractiesecretaris  
 
Met welke politieke onderwerpen heb ik mij in 2022 voornamelijk bezig gehouden? 
 
Luchtkwaliteit in klaslokalen       
Frisse lucht en ventilatie zijn goed voor de gezondheid van leerlingen en leraren. Goede ventilatie in 
schoolgebouwen helpt ook tegen verspreiding van het coronavirus. Scholen kunnen op een aantal 
manieren de ventilatie verbeteren. Scholen in coronabrandhaard Staphorst zetten - als voorbeeld 
hiervan - eind 2021 luchtreinigers in de klaslokalen. En dat leek besmettingen te voorkomen. 
Aanleiding voor mij om op 13 januari hierover mondelinge vragen tijdens het vragenuur te stellen aan 
het college. Wethouder Leon Meijer reageerde dat er op dat moment geen geld beschikbaar was om 
een pilot ‘luchtfiltratie in klaslokalen’ te beginnen en eerst de onderzoeksresultaten van het RIVM in 
Staphorst af te willen wachten. 
 
Dat was voor mij aanleiding om geld hiervoor te zoeken. Dat vond ik door tijdens de 
gemeenteraadsvergadering van 24 februari een amendement in te dienen waarmee de gemeenteraad 
unaniem heeft besloten om geld, wat vrijgekomen krediet van ruim 2 ton te gebruiken om de 
luchtkwaliteit in klaslokalen in het basisonderwijs te verbeteren d.m.v. luchtventilatie en luchtfiltratie.  
 
Dat was voor mij aanleiding om geld hiervoor te zoeken. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 
24 februari werd er een besluit genomen om krediet beschikbaar te stellen ten behoeve van 
vernieuwing Marnix College en kwam er geld vrij n.a.v. de nieuwbouw van School met de Bijbel 
Ruitenbeek. Toen bleek dat er ruim 2 ton beschikbaar kwam, zag ik meteen een kans om dat geld van 
een nieuwe bestemming te voorzien. Met dit geld kan er in veel klaslokalen geïnvesteerd worden in 
betere luchtkwaliteit met behulp van luchtventilatie en luchtfiltratie. N.a.v. mijn eerder gestelde 
vragen, heb ik met een amendement dit geld meteen willen vastleggen. Dit werd gesteund door de 
gehele gemeenteraad. 
 
In het begin van het jaar ging het Omikron-variant van het coronavirus door ons land. Hoewel de piek 
van deze golf bereikt was en corona nagenoeg verdwenen is, blijft het zinvol om te investeren in de 
luchtkwaliteit in klaslokalen. Hiermee ondersteunen we een gezond werkklimaat voor zowel kinderen 
als de leerkrachten. Ook bereiden we ons voor op komende winters. We houden rekening met (kleine) 
oplevingen van het coronavirus en andere luchtweginfecties. 
 
Leefomstandigheden vrachtwagenchauffeurs            
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Tijdens de behandeling en besluitvorming van de programmabegroting 2021 heb ik met succes een 
motie ingediend om de voorzieningen voor wachtende (internationale) vrachtwagenchauffeurs te 
verbeteren. Chauffeurs die gedurende enkele dagen op industrieterreinen in de gemeente Ede (bijv. 
Frankeng, Heestereng of De Vallei) wachten om te kunnen lossen of laden, leven vanuit de cabine. Er 
zijn geen basisvoorzieningen als sanitair, stromend water of verwarmde/overdekte zitgelegenheid. Via 
de motie, die door een ruime meerderheid van de gemeenteraad gesteund werd, heeft de 
gemeenteraad het college de opdracht gegeven om op korte termijn aanvullende voorzieningen te 
treffen t.b.v. deze chauffeurs. Gezien het feit dat er nog weinig concrete resultaten zichtbaar waren 
heb ik hier op 24 november via mondelinge vragen nog een keer onder de aandacht gebracht. 
 
Vorig jaar schreef ik hierover in het jaarverslag: “Wanneer ik in het weekend door bijv. de Niels 
Bohrstraat rijd, heb ik het te doen met de chauffeurs die hier enkele dagen moeten bivakkeren 
voordat ze weer verder kunnen. In de zomer lijkt het nog wel een camping waar buiten de cabine op 
een gasstelletje gekookt wordt en een wasje hangt te drogen maar nu het kouder wordt en de winter 
begint, zijn er toch betere basisvoorzieningen nodig.”  
 
Als fractie hebben we op kerstavond deze chauffeurs opgezocht en hen verrast met een kerstpakket. 
Hiermee wilden wij aangeven dat zij gezien zijn en dat de ChristenUnie aandacht heeft voor 
chauffeurs die een bijdrage leveren aan onze (lokale) economie.  
 
Ede krijgt een Kindervragenuur  
Elk jaar wordt de Dag van de Rechten van het Kind gehouden. Op en rond 20 november wordt dat 
wereldwijd gevierd. Dit jaar heb ik een motie ingediend wat ervoor zorgt dat de gemeenteraad van 
Ede vanaf volgend jaar in die week ook een kindervragenuur organiseert. 
 
Tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2023 diende ik de motie 'Kindervragenuur' in. 
Deze motie kreeg bijna raadsbrede steun: 38 stemmen voor en 1 stem tegen. Mede-indieners waren 
Gemeentebelangen, D66, GroenLinks, VVD en PvdA. Met deze motie wordt het college gevraagd om 
voortaan jaarlijks kinderen één uur de raadzaal te laten 'overnemen' om allerlei vragen aan college te 
kunnen stellen. Waarom? Kinderen hebben vaak het gevoel dat hun mening niet op prijs wordt 
gesteld of ze weten niet goed bij wie ze met hun mening of ideeën terecht moeten. Voor mij is het 
kindervragenuur een start van een mooie traditie en een uitstekend middel om, naast de inzet van het 
Kindercollege en de Jongerenraad Ede, kinderen en jongeren steeds meer te betrekken bij het lokale 
bestuur en democratie in Ede. Op deze manier is het voor raadsleden en wethouders goed om inzicht 
te krijgen in wat kinderen bezighoudt. 
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Terugblik op het politieke jaar 2022  
door fractievolger Jan Willem Middelesch  
 
Persoonlijke gegevens:  
Naam:   Jan Willem Middelesch 
Adres:   Meerberg 22, 6178 DC Ede 
Telefoon:  06 27 46 24 04 
E-mail:   janwillem.middelesch@ede.nl 
Twitter:   @jwmiddelesch 
Instagram:  @jwmiddelesch 
Fractievolger sinds: 30 maart 2022 
Portefeuilles:  Veiligheid - Bestuur & Organisatie - 

Financiën - Regionale samenwerking - 
Openbare ruimte - Jongeren - 
Gezondheid 

 
Met welke politieke onderwerpen heb ik mij in 2022 voornamelijk bezig gehouden? 
 
Na de gemeenteraadsverkiezingen eerder dit jaar ben ik gestart als fractievolger, na al een aantal 
jaren secretaris binnen het bestuur van onze afdeling te zijn geweest. Voor mij stond het jaar dan ook 
vooral in het teken van het vinden van mijn weg in ‘politiek Ede’. Sinds dit voorjaar heb ik 
(mee)gewerkt aan moties en raadsvragen, over verschillende onderwerpen. Met onze fractie hebben 
we mooie resultaten bereikt. Ik kijk in ieder geval terug op een goed eerste jaar! 
 
Motie ‘Ook Ede zet de knop om’ 
Al snel na mijn installatie als fractievolger, heb ik een motie geschreven: ‘Ook Ede zet de knop om’. In 
het voorjaar startte de Rijksoverheid onder de naam ‘Zet ook de knop om’ namelijk een landelijke 
campagne om op korte termijn energie te besparen. Met onze motie hebben wij het college onder 
andere opgeroepen om energiebesparende maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door minder te 
verwarmen in de winter, minder te koelen in de zomer, verlichting uit te schakelen in ruimtes die niet 
worden gebruikt en beeldschermen uit te schakelen wanneer deze niet in gebruik zijn.  
 
De motie werd oordeelvormend besproken op 21 april (dat was gelijk mijn ‘maidenspeech’), waarbij 
wethouder De Pater in zijn beantwoording onder andere aangaf dat de gemeente eraan werkt om al 
het gemeentelijk vastgoed energieneutraal te maken en dat de gemeente zelf al bezig is met 
opwekking van energie. De motie is aangenomen en energiebesparing wordt meegenomen met de 
jaarlijkse rapportage van de CO2-Prestatieladder. 
 
Raadsvragen over flitsbezorging 
Met de belofte dat boodschappen binnen enkele minuten aan huis worden afgeleverd, verschenen dit 
jaar steeds meer ‘flitsbezorgers’ in het straatbeeld. En ook in de media werd aandacht besteed aan dit 
fenomeen, helaas niet altijd positief. Ook in Ede is een flitsbezorger in meerdere wijken actief. 
 
Op 3 februari 2022 hebben wij vragen gesteld naar aanleiding van meerdere berichten over overlast 
en zelfs protesten van buurtbewoners in andere steden. Flitsbezorgers werken namelijk vanuit een 
‘darkstore’, een magazijn in het stadscentrum of in een woonwijk. Die vragen gingen vooral over 
overlast en de leefbaarheid in woonwijken. Op 9 mei 2022 hebben wij opnieuw raadsvragen gesteld. 
Deze keer naar aanleiding van een nieuwe uitspraak van een rechter en een rapport van de 
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Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Volgens de NLA zijn er zorgen over de arbeidsomstandigheden in 
darkstores en lopen bezorgers risico op aanrijdingen, agressie en geweld.  
 
We zijn niet tegen flitsbezorgers in onze gemeente, maar we willen wel dat de randvoorwaarden goed 
geregeld zijn. Met onze vragen wilden wij kijken wat daarvoor nodig is. Uit de beantwoording maken 
wij op dat het in Ede goed gaat, ook als het gaat over verkeersveiligheid en overlast. Het college heeft 
daarnaast aangegeven te bekijken of een actualisatie van het retailbeleid wenselijk is, ook met oog op 
ontwikkelingen als flitsbezorging, pakketdiensten, maaltijdbezorging, etc., die daar een plek in kunnen 
krijgen. Het college zal de raad te zijner tijd informeren over het mogelijke verdere traject. Wordt 
vervolgd dus. 
 
‘Schone Helden’ en overlast door lachgas 
In Ede kennen wij ‘Schone Helden’, mensen die alleen of in een groep zwerfafval opruimen in hun 
eigen straat of buurt. Eén van deze Schone Helden heeft onze fractie benaderd en aangegeven vrijwel 
altijd na het weekend op dezelfde plek een groot aantal lachgasballonnen en/of lachgasflessen aan te 
treffen. Vandaar dat ik samen met Arie Barendrecht daarover raadsvragen heb gesteld.  
 
Uit de beantwoording van het college blijkt onder 
andere dat overlast door lachgasgebruik bekend is en 
dat er extra inzet wordt gepleegd wanneer op een 
bepaalde plek veel overlast is. Maar veel overlast? Hoe 
ziet dat er dan uit? Om dat met eigen ogen te zien 
ging ik een maandagochtend op pad met één van de 
Schone Helden uit Ede, om eens te zien wat hij tijdens 
zijn wekelijkse rondje zoals tegenkomt. Dat was niet 
alleen zwerfafval door lachgasgebruik (die specifieke 
maandag vooral ballonnen), maar ook gedumpte 
vuilniszakken, blikjes, bekers en bakjes van 
fastfoodketens en sigarettenpakjes. Het lijkt niet uit te 
maken of er een afvalbak in de buurt staat of niet; 
onder bomen en struiken en op parkeerterreinen ligt 
hoe dan ook afval.  
 
Inmiddels is duidelijk dat er vanaf 1 januari 2023 een 
landelijk lachgasverbod geldt. Ik ben benieuwd wat dit 
gaat betekenen voor de overlast door (afval van) 
lachgasgebruik. Dat ga ik, net als overlast door ander 
zwerfafval, de komende jaren in de gaten houden. En 
daarnaast wil ik oog houden voor initiatieven als 
Schone Helden en kijken naar manieren waarop we die 
als gemeente(raad) kunnen blijven ondersteunen.  
 
 
  



 
 

                                         Jaarverslag 2022 | ChristenUnie Ede | Pag. 21 
 

Terugblik op het politieke jaar 2022  
door fractievolger John Smits  
 
Persoonlijke gegevens:  
Naam:     John Smits  
Adres:     Hazenhoeve 52, 6721 LB 
Bennekom 
Telefoon:    06 22 82 70 60 
E-mail:     john.smits@ede.nl  
Facebook :   
 www.facebook.com/john.smits.3998 
Fractievolger:    sinds 30 maart 2022  
Portefeuilles:   Ruimtelijke ontwikkeling - 

Landbouw & Natuur - Milieu & 
Afval -  Recreatie & Toerisme - 
Cultuur  

 
Met welke politieke onderwerpen heb ik mij in 2022 voornamelijk bezig gehouden? 
 
Natuurinclusieve pacht 
Hoe ziet dat er in juridische termen uit? Want de wens om op een natuurinclusieve manier 
cultuurgrond in pacht uit te geven moet juridisch houdbaar zijn. Bovendien moet een pachter een 
voldoende rendabel bedrijf houden, indien natuurinclusieve pacht iets voor de lange termijn kan 
betekenen. Het ontwikkelen van natuurkwaliteit vergt immers een langjarige aanpak en investeren in 
bodemkwaliteit, terwijl de bedrijfsvorm van de pachter ook moet passen. Om met natuurinclusieve 
pacht te starten, heeft de gemeente zich laten inspireren door enkele voorbeelden die beschikbaar 
zijn. Wij hebben meerdere voorbeelden aangedragen. Vanwege het arrest van Didam was de 
gemeente verplicht om de pacht openbaar aan te besteden. Naast de zittende bedrijven mogen ook 
andere kandidaten hun belangstelling voor pacht kenbaar maken een bedrijfsplan in te dienen om te 
worden beoordeeld op ‘natuurinclusiviteit’.  Of de inschrijving voldoende kandidaten heeft opgeleverd, 
was tijdens het schrijven nog niet bekend.  
 
Bosraad 
Het areaal aan bos- en natuurbeheer van de gemeente Ede is iets waar wij als betrokken bewoners 
trots op mogen zijn. De druk op het gebied is sinds Corona erg groot geworden, waardoor de 
behoefte aan extra toezicht hoog was. De gemeente kon dit gelukkig honoreren. Daarnaast levert de 
natuurkwaliteit van het gebied zorgen op. Verdroging, teruglopende vitaliteit van de bossen en de 
toename van verstorende vegetatie heeft blijvende aandacht van de beheerders nodig. In 2022 is 
door de gemeente hard gewerkt aan een nieuw bosbeheerplan. De technische uitwerking van het 
beheerplan in maatregelen wordt in 2023 opgepakt. Het visiegedeelte kon in 2022 door de raad 
worden goedgekeurd. Mooi is dat inzet van vrijwilligers van groot belang blijkt. Wij hebben aandacht 
gevraagd voor de (blijvende) inzet van vrijwilligers en een solide financiering van het bosbeheer. Niet 
alleen om de natuurkwaliteit vast te houden (bij o.a. de Franse kamp en het Mierenreservaat), ook 
met oog op participatieve voorstellen voor het beheer (bewoners nabij Celtic field, Bennekom). Het 
burgerplatform waarin het bosbeheer wordt besproken is de Bosraad. De Bosraad vergadert openbaar 
met de gemeente over het bosbeheer. De Bosraad heeft een adviserende rol en brengt gevraagd (én 
ongevraagd) advies uit aan de betreffende wethouders. Wij hebben in de Bosraad een actieve 
betrokkenheid en meermaals adviezen gegeven. 
 
Stikstof en fijnstof 
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Hoewel de aandacht in 2022 vooral uitging naar stikstof (en dan met name ammoniak) is het niet 
alleen de natuur die hieronder te lijden heeft. Overlast door fijnstof heeft directe gevolgen voor de 
gezondheid maar toch is het érg stil op dat onderwerp. Het benoemen van oorzaken is er één, maar 
het wegnemen is een ingewikkelde opgave. Zoals dat ook voor stikstof geldt, heeft de opbouw van de 
overlast jarenlang stap voor stap plaatsgevonden. Wat fijnstof betreft, liggen de bronnen daarvan 
zowel bij de intensieve veehouderij alsook in autoverkeer en industriële uitstoot. In de stedelijke 
omgeving is uitstoot van hout gestookte kachels ook een oorzaak, die vooral piekt in de winter. Om 
het onderwerp ‘fijnstof’ beter voor het voetlicht te brengen, zoeken wij contact met particuliere 
(individuele) meters. Het goed in beeld brengen van de luchtverontreiniging is voorwaarde voor het 
prioriteren van effectieve maatregelen. Dat beeld is op dit moment nog niet compleet. Op lange 
termijn dienen alle bronnen te worden aangepakt, wat een landelijk kader vergt. Op korte termijn kan 
de gemeente Ede zelf op zoek naar de meest overlast gevende bronnen en hiervoor 
maatwerkoplossingen zoeken. Daarom gaan we in 2023 goed in beeld brengen waar de meeste 
overlast is en welke oorzaken hierbij een rol spelen. 
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Terugblik op het politieke jaar 2022  
door wethouder Leon Meijer  
 
Persoonlijke gegevens:  
Naam:    Leon Meijer  
Wethouder sinds:  08 mei 2014  
Twitter:   @leonmeijer_  
Portefeuilles:  Jeugdzorg - Onderwijs - Publieke 

gezondheidszorg - Maatschappelijke 
opvang - Financiën - Wonen - 
Verstedelijkingsstrategie - Food - World 
Food Center   

 
Met welke politieke onderwerpen heb ik mij in 2022 
voornamelijk bezig gehouden? 
 
Jeugdzorg en Haags gedoe 
Als Edese wethouder mag ik sinds 2016 namens alle Nederlandse gemeenten met het ministerie van 
VWS onderhandelen over de Jeugdzorg. Soms gaat dat over de inhoud van de jeugdzorg maar helaas 
ook vaak over geld. In 2020 stelde een onafhankelijke commissie vast dat gemeenten veel te weinig 
geld van het Rijk kregen om hun jeugdzorg taak uit te voeren. En vanaf 2022 krijgen gemeenten er in 
totaal 1,8 miljard euro bij. Dat betekende voor Ede dat het tekort in één klap werd opgelost. We 
spraken echter ook af om die kosten terug te gaan dringen. Op termijn zouden gemeenten € 1 miljard 
kunnen besparen. In 2022 vielen die onderhandelingen met het Rijk echter maanden stil. De nieuwe 
coalitie in Den Haag had nl besloten dat gemeenten niet € 1 miljard maar € 1,5 miljard moesten 
bezuinigen. Navraag bij de Haagse fractie leverde op dat niemand nu precies wist waar die extra 
bezuiniging van 500 miljoen vandaag kwam. Boze tongen beweerden dat het Hoekstra was die in een 
excel sheet even wat bedragen had opgeplust. Feit is dat wij als onderhandelingsdelegatie weigerden 
om verder met het kabinet - in de persoon van ChristenUnie staatssecretaris Maarten van Ooijen - te 
praten. Eerst moest die extra 500 miljoen euro bezuiniging van tafel. Dat duurde 5 maanden. In mei 
meldde Van Ooijen eindelijk dat die 500 miljoen euro bezuiniging wel doorgevoerd zou worden, maar 
dat die voor rekening en risico Rijk zouden zijn. Het Rijk gaat zelf maatregelen nemen om deze 
bezuiniging te halen. En vanaf dat moment gingen de onderhandelingen weer van start. Regelmatig 
moest de afgelopen maanden mijn agenda schoongeveegd worden omdat we spoedoverleg in Den 
Haag hadden. Hadden we gedacht dat we het snel eens zouden worden over het pakket aan 
maatregelen om 1 miljard kosten in de Jeugdzorg terug te dringen, bleek er toch een flinke adder 
onder het gras te zitten. In de gemeentewet (artikel 108, lid 3 – ik kan het inmiddels dromen) staat 
dat ‘kosten verbonden aan het uitvoeren van een taak die het Rijk de gemeenten heeft opgelegd, 
vergoed worden door het Rijk.’ En daar blijkt het kabinet toch anders over te denken. Want wat als 
we met alle maatregelen die we gaan nemen, het toch niet lukt om 1 miljard te bezuinigen? Dan moet 
het Rijk ons als gemeenten die kosten vergoeden, is mijn standpunt aan de onderhandelingstafel. 
‘Nee’, zegt mijn partijgenoot Van Ooijen aan de andere kant van de tafel, dan doen we het ‘fifty fifty’, 
gemeenten een deel van de kosten en het Rijk een deel. Tot twee dagen voor Kerst zijn we bezig 
geweest. Vanuit gemeenten heb ik toegezegd dat wij het risico van 200 miljoen kunnen dragen. Een 
risico dat samenhangt met het eenvormig maken van de contracten die we met zorgaanbieders 
afsluiten. Graag had ik deze onderhandelingen in 2022 afgesloten, met een mooie paragraaf in dit 
jaarverslag. De realiteit is dat we na een marathonsessie twee dagen voor Kerst, besloten om in 
januari verder te praten. Het scheelde weinig of de wethoudersdelegatie was van tafel weggelopen. 
Hopelijk geeft een nieuw jaar nieuwe kansen.  
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Als je niet ziek wordt, hoef je ook niet naar de dokter. 
Naar de huisarts als je ziek bent, het ziekenhuis voor een operatie. Ons gezondheidszorgstelsel is 
gericht op reparatie, het behandelen van ziekte en nog erg weinig op het voorkomen ervan. Met de 
alsmaar stijgende kosten voor de gezondheidszorg loopt ons systeem tegen haar grenzen aan. We 
geven in Nederland meer dan 100 miljard euro per jaar aan de zorg uit en dat bedrag blijft maar 
stijgen. Reden voor zorgverzekeraar Menzis, Ziekenhuis Gelderse Vallei, huisartsen, ouderenzorg 
instellingen, welzijnsorganisaties en de gemeente Ede om de koppen bij elkaar te steken. Kan het 
anders? Kunnen we samen ziekte voorkomen en investeren in preventie. Zonder dat we van tevoren 
weten welke geldschieter daar het meeste mee opschiet. We besloten de stap te wagen en in 2022 
bouwden we verder aan onze samenwerking. Met hulp van gegevens van de GGD, van de gemeente 
en de zorgverzekeraar onderzoeken we waar preventieve aanpakken het meeste effect sorteren. Met 
als doel dat Edenaren minder vaak ziek worden, gezond leven, bewegen en eten. Bijna maandelijks zit 
ik met bestuurders van genoemde organisaties aan tafel om onze plannen te bespreken. Inmiddels 
hebben we volop de aandacht van het ministerie van VWS en Tweede Kamerleden. Want als het ons 
lukt, zijn we een van de eersten in ons land, die een alternatief hebben voor een vastlopend 
zorgsysteem.  
 
Verstedelijkingsstrategie, woondeal, NOVEX gebied 
We komen betaalbare woningen tekort in ons land en ook in onze regio. Het kabinet heeft een hoge 
ambitie neergelegd: 900.000 woningen erbij in 2030. Ook in onze regio betekent dat volop aan de 
slag. Vooral omdat het Rijk Foodvalley aangewezen heeft als een regio waar grootschalige 
woningbouw moet plaats vinden. Tot 2030 willen we 25.000 woningen toevoegen aan onze regio. Dat 
is fors als je beseft dat de gemeente Ede momenteel zo’n 50.000 woningen heeft. Het gevolg is dat ik 
sinds de verkiezingen – toen ik de woonportefeuille van Ede en de regio kreeg – bijna wekelijks 
overleg met wethouders van de andere gemeenten in de Foodvalley, met de provincie en met de 
wethouders van Arnhem en Nijmegen. Die laatste omdat we samen met deze steden onderdeel zijn 
van de verstedelijkingsstrategie van Gelderland. Voor al die huizen heb je een goede ontsluiting nodig, 
wegen, fietspaden, openbaar vervoer. En dat kost geld! Inmiddels hebben we door concrete plannen 
te maken de eerste mooie resultaten geboekt. In november werd duidelijk dat het Rijk bereid is bijna 
100 miljoen euro in onze regio te investeren om de infrastructuur voor al die nieuwe woningen aan te 
leggen.  
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Contactgegevens ChristenUnie Ede  
 
Bezoekadres 
Raadhuis Ede, Bergstraat 4, 6711 DD Ede  
 
Postadres  
Raadhuis Ede, Postbus 9022, 6710 HK Ede o.v.v. Raadsfractie ChristenUnie Ede  
 
Wilt u de raadsfractie contacten?  
V.a. 19.30u vergadert de fractie ter voorbereiding op de agenda van de Politieke Dag Ede (PDE) van 
de daaropvolgende donderdag. De agenda voor de komende Politieke Dag Ede kunt u hier vinden: 
https://ede.raadsinformatie.nl  
 
Zolang we niet noodzakelijkerwijs digitaal vergaderen beginnen onze fractievergaderingen gewoonlijk 
op maandag om 19:30 uur en vinden deze plaats in onze fractiekamer A403 in het gemeentehuis, 
Bergstraat 4 te Ede. Wilt u contact met de fractie? Dat kan op verschillende manieren:  
 
- Inspreken tijdens één van onze reguliere fractievergaderingen. We maken graag even tijd voor u 

vrij. U kunt daarvoor opnemen met onze fractiesecretaris Daan Weststrate.  
- Schriftelijk of per e-mail kan natuurlijk ook. U kunt uw brief of e-mail sturen naar het hieronder 

weergegeven contactadres.  
- U kunt ons natuurlijk ook bellen. Zie hieronder voor onze gegevens.  
 
Tenslotte, we komen ook graag bij u langs!  
 
Fractiesecretaris  
Naam: Daan Weststrate  
Adres: Sint Hubertus 7, 6713 JN Ede  
Mobiel: 06 27 35 85 85  
E-mail: daan.weststrate@ede.nl  
 
E-mail aan de hele fractie: christenunie@ede.nl  
Website: www.ede.christenunie.nl  
 
Bestuur van de stichting Fractiviteiten Gemeenteraadsfractie ChristenUnie Ede  
Voorzitter:   Cora Otter - van den Bosch  
Vicevoorzitter:   Niek van den Brink 
Secretaris:  Daan Weststrate  
Penningmeester:  Arie Barendrecht  
 

https://ede.raadsinformatie.nl/
mailto:daan.weststrate@ede.nl
mailto:christenunie@ede.nl
http://www.ede.christenunie.nl/
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Bijlage 1: Overzicht mondelinge en schriftelijke vragen 
 

1.1 Overzicht mondelinge vragen 
 

Datum Titel Betrokken 
partijen Raadslid 

13-jan Proef luchtfiltratie in Edese klaslokalen ChristenUnie Daan Weststrate 

27-jan Vervolg nachtopvang ChristenUnie 
Dirjanne van 
Drongelen 

10-feb 
Congestieproblemen bij ondergronds brengen 
hoogspanningslijnen CU, VVD Daan Weststrate 

10-feb Herbestemming PTC-gebouw aan de Zandlaan ChristenUnie Daan Weststrate 
16-jun Stikstofbeleid ChristenUnie Bram van der Beek 
16-jun Is er plek na sluiting nachtopvang per 1 juli ChristenUnie Arie Barendrecht 
7-jul Nieuwe regels wegbrengen afval naar het afvalbrengstation ChristenUnie Daan Weststrate 
22-sep Ouderbijdragen in het onderwijs ChristenUnie Niek van den Brink 
22-sep Onduidelijkheid parkeerplaatsen en de route naar de Sysselt ChristenUnie Arie Barendrecht 

24-nov 
Parkeren van vrachtwagens langs de Niels Bohrstraat en 
omgeving ChristenUnie Daan Weststrate 

8-dec Ontbreken rolstoelbrug op perron 5 van station Ede-Wageningen ChristenUnie Arie Barendrecht 
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1.2 Overzicht schriftelijke vragen 
 

Datum Titel Betrokken 
partijen Raadslid 

6-jan Toegankelijkheid websites gemeente Ede ChristenUnie Sandra Kooij 
10-jan Invoering wet inburgering ChristenUnie Dirjanne van Drongelen 
3-feb Flitsbezorgers en dakstores in de gemeente Ede ChristenUnie Daan Weststrate 
9-mei Flitsbezorgers en dakstores in de gemeente Ede (deel 2) ChristenUnie Daan Weststrate 
14-jun Criminelen gebruiken vakantieparken voor witwassen ChristenUnie Arie Barendrecht 
13-sep Overlast door lachgasgebruik ChristenUnie Arie Barendrecht 
14-sep Jeugdfonds sport en cultuur ChristenUnie Annemiek Stam 
4-okt (verduurzaming) Openbare verlichting CU, PvdA Bram van der Beek 

14-dec 
Zonnepanelen onderwijshuisvesting en energiecoaches 
scholen CU, D66 Bram van der Beek 

22-dec Biomassa, warmtenet en aardwarmte ChristenUnie 
Bram van der Beek & Arie 
Barendrecht 

 

 



 
 

                                         Jaarverslag 2022 | ChristenUnie Ede | Pag. 28 
 

Bijlage 2: Overzicht moties en amendementen 
 
Datum Motie / 

Amendement Titel Betrokken partijen Raadslid Status 

27-jan Amendement Beeldskwaliteitsplan Simon Stevin: groendak GL, SGP, CU, PvdA Bram van der Beek Aangenomen 

27-jan Motie Huisvesting volkstuinen Lunteren CDA, SGP, CU, GB, GL, 
VVD, PvdA, BB Bram van der Beek Aangenomen 

24-feb Amendement Verbeteren luchtkwaliteit klaslokalen m.b.v. 
luchtventilatie en/of -filtratie 

CU, SGP, CDA, GB, VVD, 
GL, D66, BB, PvdA Daan Weststrate Aangenomen 

7-apr Amendement Wens om truckparking en positie truckers op te 
nemen in Visie Werklocaties 

CU, D66, GL, VVD, PvdA, 
MME Daan Weststrate Aangenomen 

7-apr Amendement Behoud Keetmolen Alle fracties m.u.v. CDA, 
PvdA en GL Bram van der Beek Aangenomen 

7-apr Motie Onderzoek molenbiotoop en hoogbouw CU, GL, PvdA, MME Bram van der Beek Aangenomen 
21-apr Motie Ede gastvrij voor statushouders (takecarebnb) CU, D66, GL, PvdA  Annemiek Stam Aangenomen 

21-apr Amendement 
Woningen toewijzen aan plaatselijke 
woningzoekenden SGP, CU, GB, CDA, BB, DPE Arie Barendrecht Aangenomen 

12-mei Motie Ook Ede zet de knop om CU, D66, GL, PvdA, MME Arie Barendrecht Aangenomen 
16-jun Motie Oekraïense stedenband voor Ede D66, CU, CDA, GL Arie Barendrecht Aangenomen 
7-jul Motie Menstruatiearmoede CU, GL, PvdA Cora Otter Aangenomen 

7-jul Amendement 
Resultaat VGGM 2021 toevoegen aan algemene 
reserve CU, GL, PvdA Arie Barendrecht Aangenomen 

7-jul Amendement Instellen gemeenschappelijke adviescommissie CU, GL, VVD, PvdA Arie Barendrecht Aangenomen 

7-jul Motie Versterken agendacommissie DPE, CU, GB, D66, GL, 
PvdA, MME Bram van der Beek Aangenomen 

7-jul Motie 
Fysieke vergaderingen bij democratisch gesprek en 
debat CU, GB, GL, MME, DPE Arie Barendrecht Aangenomen 

7-jul Motie Microwoningen CDA, CU, GB, VVD, PvdA Niek van den Brink Aangenomen 
7-jul Motie Gratis rijbewijs na volgen alcoholpreventiecursus SGP, CU, GB, CDA, FvD Daan Weststrate Aangenomen 
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Datum Motie / 
Amendement Titel Betrokken partijen Raadslid Status 

7-jul Motie Soepeler aanvraag vergunning evenementen GB, CU, D66, CDA, BB, 
PvdA 

Daan Weststrate Aangenomen 

7-jul Motie Volkstuinenbeleid CU, GB, D66, CDA, GL, 
PvdA, FvD, DPE Bram van der Beek Aangenomen 

7-jul Motie Lokale strategie coronabeleid CU, GL, VVD, PvdA Arie Barendrecht Aangenomen 
7-jul Amendement The Passion CU, CDA, VVD, PvdA Daan Weststrate Aangenomen 

7-jul Motie Versterken lokale journalistiek DPE, SPG, CU, GB, D66, GL, 
BB, VVD, PvdA, MME, FvD Arie Barendrecht Aangenomen 

7-jul Motie Verbreding fietspaden CDA, CU, GB, VVD, PvdA Niek van den Brink Aangenomen 
7-jul Motie Terugplaatsen (hondenpoep)prullenbakken GB, CU, CDA, PvdA Niek van den Brink Aangenomen 
7-jul Motie Rolstoelvriendelijke picknicktafels CU, SGP, D66, GL, PvdA Annemiek Stam Aangenomen 
6-okt Motie Woningbouwproject Wekerom-Oost PvdA, SGP, CU, GB, CDA Bram van der Beek Aangenomen 

3-nov Amendement Eerder evalueren laadvisie CU, SGP, GB, D66, GL, 
PvdA Arie Barendrecht Aangenomen 

3-nov Amendement Droogte en drinkwater (verstedelijkingsstrategie) CU, D66, CDA, GL, PvdA Bram van der Beek Aangenomen 
3-nov Amendement Meer landschap (verstedelijkingsstrategie) CU, D66, CDA, GL  Bram van der Beek Aangenomen 
3-nov Amendement Bereikbaarheid Ede West (verstedelijkingsstrategie) CU, D66, GL Bram van der Beek Aangenomen 
3-nov Motie Toegang Broekakkerplein waarborgen CU Arie Barendrecht Aangenomen 

3-nov Motie 
Hogere kwaliteit en ruimte voor groen 
(herontwikkeling AH) CU, SGP, PvdA Arie Barendrecht Aangenomen 

3-nov Motie Ontwerp glaspartij (herontwikkeling AH Bennekom) SGP, CU, CDA, PvdA, FvD, 
DPE Arie Barendrecht Aangenomen 
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Datum Motie / 
Amendement Titel Betrokken partijen Raadslid Status 

10-nov Amendement 
Voldoende oog voor gemeentelijk beleid in 
contourennotitie SGP, CU, GB, CDA, MME Bram van der Beek Aangenomen 

10-nov Motie Donaties energiecompensatie bundelen CDA, CU, GB Cora Otter Aangenomen 

10-nov Motie 
Financiële ondersteuning energie intenstieve 
bedrijven 

VVD, SGP, CU, CDA, PvdA, 
FvD Daan Weststrate Aangenomen 

10-nov Motie Plan voor gezonde schoolmaaltijden GB, CU, D66, CDA, PvdA Daan Weststrate Aangenomen 
10-nov Motie Stichting babyspullen GL, SGP, CU, GB Cora Otter Aangenomen 

10-nov Motie Publiekscampagne warme kamers CU, SGP, GB, CDA, GL, 
PvdA Arie Barendrecht Aangenomen 

10-nov Motie Kindervragenuur CU, GB, D66, GL, VVD, 
PvdA Daan Weststrate Aangenomen 

10-nov Motie Groene wijken met het 3-30-300 principe CU, CDA, D66, GL, PvdA, 
MME, FvD Niek van den Brink Aangenomen 

10-nov Motie Waterbewustzijn  SGP, CU, GB, GL, PvdA Bram van der Beek Aangenomen 

10-nov Motie 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen Edese 
bedrijven D66, CU, GL, PvdA Bram van der Beek Aangenomen 

8-dec Motie 
Vermijden vraagbaakfunctie minderjarigen 
(kinderen tolken) D66, CU, GL, PvdA Annemiek Stam Aangenomen 

8-dec Motie Module financiën in cursus inburgeraars PvdA, CU, CDA, GL, VVD, 
DPE Annemiek Stam Aangenomen 
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